ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد Mi Box Mini :ﺑﺎ
ﭘﺮدازﻧﺪه  ۸ﻫﺴﺘﻪ ای  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﭙﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۳
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ از ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ .در ﮐﻨﺎر ﻓﺒﻠﺖ  Mi Noteو ﻣﺪل
 Mi Note Proﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﯾﮏ ﺳﺘﺎپ ﺑﺎ ﻧﺎم  Mi Box Miniﻧﯿﺰ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ.
اﯾﻦ اﺑﺰار ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺪل اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ  Mi Boxاﻧﺪازه دارد .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ
اﻧﺪازه ﯾﮏ آداﭘﺘﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۹۹ﯾﻮآن
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺪل  Mi Box Miniدر ﻋﯿﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻫﺴﺘﻪ ای از ﻧﻮع
 Cortex-A7ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش  ۱٫۳ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  ۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻬﻢ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺪل از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی  1080pو اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺪای داﻟﺒﯽ و  DTSﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره
ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ را دارد .ﭘﺲ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ درون آن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺳﺘﺎپ ﺑﺎﮐﺲ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ  HDMIو اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وای ﻓﺎی  ۲٫۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و  ۵ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ دو ﺑﺎﻧﺪ  802.11nﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای وﺻﻞ ﮐﺮدن  Mi Box Miniﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﺋﻮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوم ﮐﺴﺖ و ﻓﺎﯾﺮﺗﯽوی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﺑﺰار
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦ اﺳﺖ ۱۹۹ .ﯾﻮآن ﻣﻌﺎدل  ۳۲دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮوم ﮐﺴﺖ ﮔﻮﮔﻞ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻠﻮﺗﻮث.
ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﻫﻨﻮز از زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﺳﺘﺎپ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاده اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ در ﺻﻮرت
ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

